
1 
 

 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

     मांक - नस/३/का व/१०९४/२०१९ 
     दनांक - ३१/०८/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पपंर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
    वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                    सभा दनांक – ०४/०९/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ०४/०९/२०१९ रोजी दपुार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
                                                             आपला व ासू,  

                                                         
                                                             (उ हास बबनराव जगताप) 

         नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
      पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

      २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – १३५ 
 

 
दनांक - ०४/०९/२०१९               वेळ – दुपार ०२.३० वा. 

 
 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ०४/०९/२०१९ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 
 

---------- 
                        

 
वषय .१) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .41/04/2018-19 अ वये  . .16 म ये 

खंडोबामाळ चौक ते हाळसाकांत चौक पयत पालखी मागाचे कॉ ट करण करण े
कामातगत र याचे व ुतीकरण करणकेामी  मे.सुमी इले कल स ह सेस 
िन.र. .74,43,372/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख ेचाळ स हजार तीनशे बाह र 
फ ) पे ा 16.00% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.   

( द.०४/०९/२०१९ चे सभेत घेणचेे िनणया माण)े 
 

वषय .२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .99/6/2018-19 अ वये भाग .५ 

गवळ नगर सॅ ड वक कॉलनी येथील मनपा इमारतींची दु ती करणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.गायकवाड संकेत रामदास 

िन.र. .34,70,560/- (अ र  र. .चौतीस लाख स र हजार पाचशे साठ फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .34,34,645/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .34,34,645/- पे ा 22.50% कमी हणजेच र. .26,61,850/- + रॉय ट  चाजस 

र. .4,465/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,450/- = एकुण र. .26,97,765/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 



3 
 

 

असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.०४/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/22/2019-20 अ वये भाग .११ 
म ये फुलेनगर िशवाजी पाक इ याद  ठकाणी फुटपाथ वषयक कामे करणेकामी 
मे.आकाश इ ा चर िन.र. .41,30,512/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख तीस 
हजार पाचशे बारा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .41,12,124/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,12,124/- पे ा 21% कमी हणजेच र. .32,48,578/- + 
रॉय ट  चाजस र. .5,088/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .13,300/- = एकुण 
र. .32,66,966/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.०४/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१८/१/२०१८-१९ अ वये आं  व भामा 
आसखेड क पांतगत “Designing of 300 MLD Water Treatment Plant 
&Construction, commissioning of 100 MLD Capacity in Phase I 
and Operation Maintenance for ten years of 100 MLD Capacity at 
Chikhali Including all Civil, Mechanical, Electrical, 
Instrumentation, SCADA & Allied works, including 3 months trial 
run and commissioning.”  याकामा या अंदाजप क य र. .४६,४८,००,०००/-
[GST सह त] (देखभाल व दु तीची र कम वगळून) क रता िन वदा काढणेत 
आली आहे. सदर या कामासाठ  वभागाने ठेकेदारांकडून GST ची र कम वगळून 
िन वदा दर माग वले आहेत. या नुसार ा  िन वदांम ये मे.ग डवाना इं जिनअस 
िल .यांचा िन वदा दर युन म असून सदरचा ा  दर खालील माणे आहे. 

 ३०० द.ल.िल. मतेचे जलशु करण क ाचे संक प िच  तयार क न 
१०० द.ल.िल. मतेचे जल शु करण क  िचखली येथे उभारणे व 
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त अनुषंिगक कामे करणे (CAPEX) र. .४६,४८,००,०००/-(GST  
वगळून) 

  १०० द.ल.िल. मतेचे जल शु करण क ाचे चालन ,देखभाल व दु ती    
पुढ ल १० वष कालावधी क रता करणे (OPEX): र. .३२,५४,६०,०००/-
(GST वगळून)  

तर  मे.ग डवाना इं जिनअस िल याचंा एकूण र. .७९,०२,६०,०००/- (Capex + 
Opex: र. .४६,४८,००,०००/-+ र. .३२,५४,६०,०००/-) (GST वगळून) चा िन वदा 
दर मंजूर झाला असूनमे. ग डवाना इं जिनअस िल. यांचे कडून वषयां कत काम 
एकूण र. .७९,०२,६०,०००/- (अ र  र. .एकोणऐंशी कोट  दोन लाख साठ हजार 
फ ) पयत क न घेणेस, िनयमानुसार िन वदेतील अट  व शत  माणे या 
रकमेवर GST अदा करण,ेतसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस 
भाववाढ कलमानुसार िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर  करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

( द.०४/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .100-2-2018-19 अ वये िचंचवड येथील 
मंगलमुत  वाडा, चापेकर िश पसमुह मोरया गोसावी मं दर पासून ते थेरगाव बोट 
लब पयतचा प रसर सुशोिभकरण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 

िन.र. .9,31,93,017/- (अ र  र. .नऊ कोट  एकितस लाख या णव हजार सतरा 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .9,08,18,737/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .9,08,18,737/- पे ा 15.00% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-

19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 15.20% ने कमी 
येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .7,71,95,926/- + रॉय ट  
चाजस र. .18,64,780/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .5,09,500/- = एकुण 
र. .7,95,70,206/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .६) थाप य बीआरट एस वभागाकड ल तावात नमुद माणे वकास कामां या 
तरतुद त वाढ/घट करण े आव यक आहे. तर  या  माणे सन २०१९-२० या 
अंदाजप कातील तरतुद म ये  वाढ/घट करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े         
(वाढ/घट र. .१,०१,००,०००/-) 

वषय .७) सन २०१९-२० चे अंदाजप कात वशेष योजना या लेखािशषाखालील भाग .५९ 

मधील िशतोळेनगर, सातपुडा व आनंदनगर भागातील र याचे UTWT प तीने 

वकिसत करणे (पान .३२, अ. .१४०). या कामांसाठ  सन २०१९-२० साठ  एकूण 
मुळ तरतुद र. .५०,००,०००/- असून  सदर कामांचे  अंितम व भाववाढ  देयके 
अदा कर यासाठ  सन २०१९-२० चे  सुधा रत अंदाजप क मंजूर होईपयत सदर 
कामासाठ   तावात नमुद माणे र. .१,००,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  
फ ) वाढ/घट क न सुधार त तरतुद करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
(वाढ/घट र. .१,००,००,०००/-) 

वषय .८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .85-01-2018-19 अ वये . .26 वाकड पंपळे 

िनलख येथे व वध ठकाणी वरंगुळा क  तयार करणे व थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.एम.जे.क शन िन.र. .1,07,60,437/- (अ र  र. .एक कोट  सात लाख 

साठ हजार चारशे सदतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .1,06,99,886/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .1,06,99,886/- पे ा 12.75% कमी हणजेच र. .93,35,651/- + 

रॉय ट  चाजस र. .33,691/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .26,860/- = एकुण 

र. .93,96,202/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 

कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 

करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/C/45/1/2018-19 अ वये भाग 
.२ म ये व वध ठकाणी व ुत वषयक कामे करणकेामी (18-19) मे.सुमी 

इले कल स ह सेस िन.र. .1,28,32,045/- (अ र  र. .एक कोट  अ ठावीस लाख 
ब ीस हजार पंचेचाळ स फ ) पे ा 13.1% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .1,11,51,047/- पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 

वषय .१०) पंपर  िचंचवड महापािलकेने व वध यापार  संकुलातील र  गा या या 
वतरणाक रता महापािलकेने िनधा रत केले या दरापे ा सव च दर देणा-यास १० 
वषा या कराराने गाळे देणेबाबत ई-िन वदा माग व यात आ या हो या. तावात 
नमूद माणे सदर िन वदा सूचना .६, ७, ८, ९, १०, ११, ११, १२ यामधील एकूण 
१०३ गा यांपैका ई िन वदा .७, ८, १०, ११ मधील खालील नमूद माणे थम 
उ च िन वदा धारकांचे दर वकृत क न र कम भ न घेवून गा याचे ताबे 
देणेबाबत वचार करणे.  

अ.  संकुलाचे नाव 

िन वदेम ये 
वतरणाकर ता असलेले 
गाळे 

ा  िन वदा गाळा 
मांक 

म.न.पा. दर 
एकूण िन वदा 
र कम 

१ 
मौजे पंपर  वाघेरे स.नं.२९४/१, 
आर ण मांक १७० रटेल 
माकट ई िन वदा सूचना  .७ 

२,३,४,५,६,७,८,९ 

( एकूण ८ गाळे) 

३,६,७,८       

 (एकूण ४ गाळे) 
१२,०३,५७०/- ४३,७३,२०६/- 

२ 
मौजे पंपर  वाघेरे स.नं. २९३ 
ई न वदा सूचना . ८ 

१,२,३,४,५,९ 

 

१,२,३ 

( एकूण ३ गाळे) 
११,५८,५६३/- १६,०४,००८/- 

३ 

मौज ेिचंचवड येथील मोरया 
हॉ पटल सोमोर ल आर ण 
२११, ई िन वदा सूचना 
मांक.१० 

१,२,३,४,५,६,७,८,९, 
१०,११, १२, १३, १४, 

१५,१६, १७, १८, १९, 

२१,२२,२३,२४, २५, 

२६,२७. ( एकूण २७ 
गाळे) 

१, २, ३, ४, ६, ७, 
८, ९, १०, ११, १२, 
१३, १४, १५, १६, 
१७, १८, २१, २२, 
२३, २४, २७.     
( एकूण २२ गाळे) 

१,६२,२५,०२४/- ५,५५,४७,०३०/- 

४ 

मौज ेआकुड  येथील 
स.नं.१८०/१, लॉट बी येथील 
इमारत ई न वदा सूचना . ११ 

८०,८१,८२,८३,८४, ८५, 

८६,८७ ( एकूण ८ 
गाळे) 

८०,८१,८३,८५,८६, 
८७ ( एकूण ६ 
गाळे)      

२४,६९,६३२/- ५७,०८,२५०/- 

एकूण १०३ गाळयांपैक  ३५ उ च दर िन वदा ा  र कम पये 
२,१०,५६,७८९/

- ६,७२,३२,४९४/- 

वषय .११)   फ े ीय कायालयाचे े ातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने 
साफ सफाई करणे व चोकअप काढणे या कामास मुदतवाढ िमळणेकामी मे.सुरज 
कॉ ॅ टर हे कर त आहेत. सदर कामाचे िन वदा अट  शत  (A) मधील अट .४ 
नुसार िन वदेचा कालावधी हा ५ वष आहे. तसेच कामाचा आदेश २ वषासाठ  
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यावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेवून पुढ ल 
येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल असे नमुद 

करणेत आलेले आहे. सदरची िन वदा मा. थायी सिमती ठराव .१०७३५, 

द.२१/०२/२०१५ अ वये मंजूर केलेली असुन ठरावानुसार सदर कामाचे िन वदा 
र. .१,०५,३९,९००/- साठ  ४.८४% कमी या दराने हणजेच र. .१,००,२९,७६९/- पयत 

काम क न घेणेस तसेच फ  एक वष कालावधीसाठ  येणा-या खचास मा यता दलेली 
आहे. पुढ ल येक वषासाठ  मा यता देणेकामी पु हा मा. थायी सिमतीची मंजुर  

घेवूनच कामाचा परत करारनामा क न नंतरच वाढ व मुदत देणेत यावी या माणे िन वदा 
अट  शत म ये नमूद केलेले आहे. यानंतर मे. ठेकेदार वशाल िस ह ल कॉ ॅ टर यांनी 
काम समाधानकारक र या पूण केले अस याने मा. थायी सिमतीने सदर कामास पुढ ल 

५ वषापैक  दुस-या वषाक रता ठराव . १६५९३. द. २८/०६/२०१६ अ वये मुदतवाढ स 

मा यता दलेली आहे. मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेली मुदत द.११/०६/२०१८ 

रोजी पुण होत अस याने िन वदा अट   व शत  (A) मधील अट . ४ नुसार मा. थायी 
सिमती या ठराव . ११६९, दनांक १७/१०/२०१७ व २६२४, दनांक ०२/०५/२०१८ नुसार 

अनु मे तृतीय वषाकर ता ५%व चतुथ वषाकर ता ४.३५%,Schedule B या दरात वाढ 

क न सदर कामास ११/०६/२०१९ पयत मदतवाढ दलेली आहे. वषयां कत कामा या 
िन वदा अट   व शत  (A) मधील अट . ४ नुसार सदर कामास दोन वषाचा कालावधी पुण 

झा यानंतर तृतीय वषापासुन िन वदा दारात १०% वाढ क न देणेची तरतुद आहे. सदर 

कामाचा चतुथ वषाचा कालावधी दनांक ११/०६/२०१९ रोजी पुण होत आहे. या कामास 

पाच या वषाकर ता मुदतवाढ घेण ेआव यक आहे. दर यान या कालावधीमधील डझेल 

व लेबरचे दर वाढले अस याने स या चालू असलेले दर व चतुथ वषाकर ता मुदतवाढ 

देणेत आलेले दर “ प  ब” म ये दशवले असून यानुसार स ाचा दर १७.६२% इतका 
जा त येत आहे. सदरचा वाढ व दर १०.००% पे ा जा त पाहता िन वदा अट  व शत  (A) 

मधील अट . ४ नुसार ठेकेदार यांना पाच या वषाक रता एक वष कालावधीसाठ  चतुथ 

वषापे ा १०.००% जा त असे एकुण १९.३५% जा त दरवाढ सह मुदतवाढ देऊन येणारा 
खच र. . १,१९,७०,५२९/- पयत काम क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .83/01/2018-2019 अ वये सांगवी- कवळे 
व नािशक फाटा वाकड बस टेशन या अटोमेट क ओपिनंग डोअरची वा षक चालन 
व देखभाल यव था करणेकामी मे.कुणाल ता यासाहेब गायकवाड 

िन.र. .37,20,000/- (अ र  र. .सदोतीस लाख वीस हजार फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,20,000/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,20,000/- पे ा 1.00% 
कमी हणजेच र. .36,82,800/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
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र. .0/- = एकुण र. .36,82,800/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१३)  मनपाचे आरो य वभागास आव यक बॅ टोडे स जंतुनाशक/दुगधीनाशक औषध 

खरेद महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 73 (क) अनुसुिच ड करण 5 मांक (2) 

(2) नुसार िन वदा न माग वता, थेट प दतीने M/s Unilab Chemicals and 

Pharmaceuticals Pvt Ltd. मुंबई या उ पा दत कंपनीकडुन बॅ टोडे स जंतुनाशक/ 
द ुगधीनाशक औषध 6695 िलटर खरेद कामी र. .1,370/- ती िलटर दरानुसार एकुण 
र. .91,72,150/- (अ र  र. .ए या नव लाख बहा र हजार एकशे प नास फ ) चे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१४)  भाग .३ म ये सुलभ व छतागृह बांधणकेामी (पैसे दया व वापरा त वावर) ी 
व पु षांसाठ  सुलभ व छतागृह बांधणे हे काम मे.सुलभ इंटर नँशनल सोशल 
स हस ऑरगनायझेशन या सं थेकडून करारनामा क न िन वदा न माग वता काम 
थेट प दतीने करणे व भाग .३ म ये ी,  पु ष व इतर तसेच द यांग 
लोकांसाठ  व छतागृह बांधणे यासाठ  येणा-या थाप य व व ुत यांची एक त 
अंदाजप क य र. .८६,९४,०४२/- व यावर कायभार शु क १५.००% या माणे 
एकूण र. .९९,९८,५६८/-  (अ र  र. .न या णव लाख अ या णव हजार पाचशे 
अडोस  फ ) ऐवढ  आहे. सदरचे अंदाजप क सावजिनक बांधकाम खा याचा 
सन२०१८-१९ चे रा य दरसुचीनुसार तयार केले आहे. सदर कामाचा  करारनामा 
क न िन वदा न माग वता काम थेट प तीने देणे यासाठ  शासन प  .सं कण 
२००४/सं. .१८४/पाप२ु१, पाणी पुरवठा व व छता वभाग मं ालय, मुंबई 
४०००३२, द.२ जुन २००४ नुसार सदर कामाचा करारनामा क न िन वदा न 
माग वता काम थेट प तीने देणे व शासन िनणय .ती. े. व-२०१२/ . .८५/क-
१४४४, मं ालय मुंबई ४०० ०३२ द.३० ए ल, २०१३ नुसार सदर कामासाठ  वक 

आँडर सोबत ३०% अँड हा स व लंथ लेवल पयत काम झालेनंतर द ुसरा ३०% 
अँड हा स, आर सी सी व वीट काम पुण झालेनंतर ३०% र कम व उव रत १०% र कम 

काम पुण झालेवर देणेत ये या या तावास व यासाठ  येणा-या एकूण 

र. .९९,९८,५६८/- (अ र  र. . न या णव लाख आ या णव हजार पाचशे अडु  
फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१५) मनपा  िमळकतींना “Automatic Portable Fire Extinguisher सा ह य पुरवठा क न 
बस वणे” चे सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना .9/2019-20 अ वये, ऑनलाईन 
िन वदा दर माग वणेत आले होते. सदर िन वदे अ वये एकुण तीन िन वदा ा  
झा या. यापैक  ा  लघु म िन वदाकार मे.सीज केअर एंटर ायजेस यांचे बाब .1 

या सा ह याचे लघु म ित नग दर र. .3,930/- माणे एकुण दर र.  41,26,500/- 

(अ र  र. .ए केचाळ स लाख स वीस हजार पाचशे फ ) हे अंदाजप क य एकुण 
दर र. .41,50,650/- पे ा -0.58% ने कमी अस याने वकृत क न सदर 
पुरवठाधारकाकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी व येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .१६) पंपर   िचंचवड मनपा या मा यिमक  व ालयातील सन २०१९-२० या शै णक 

वषात इय ा ५ वी व इय ा  ८ वी कॉलरिशप पु तके (मराठ  व ऊद)ु 
मा यमासाठ  एकुण १०९ संचाक रता  थेट प दतीने खरेदाकामी महारा  रा य 

पा यपु तक िनिमती व अ यास म संशोधन मंडळ बालभारती, पुणे यांना आगाऊ  

र. .२९,९२२/- (अ र  र. .एकोणतीस हजार नऊशे बावीस फ ) खचास कंवा 
येणा-या य   खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .१७) मनपा साव क िनवडणूक २०१७ चे आचार सं हता का ाक रता आव यक हड ओ 

िच ीकरण करणेकामी को.नो.सु. .३४/२०१६-१७ अ वये िस   क न दरप क 

माग वणेत आले होते. ा  नोट शीमधील मे.आकाश फोटो अँ ड हड ओ शुट ंग, 
पुणे यांचे र. .१,७८०/- ती दन ती हड ओ कॅमेरा, कॅमेरामन व िसड सह 

दरानुसार पुरवठा आदेश िनगत केला आहे. यानुसार मे.आकाश फोटोअँ ड हड ओ 
शुट ंग, पुणे यांचे बल र. .६,२३,०००/-( अ र  र. .सहा लाख तेवीस हजार फ ) 
चे झाले या खचाचे अवलोकन करणे.  

वषय .१८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .९ मधील मु य यांचे अबन 
डझाईन क न सुशोिभकरण करणेकामास क प यव थापन स लागार नेमणूक 
करणेकामी मािगणेत आले या कोटेशन नोट स म ये मे.कावेर  ोजे ट मॅनेजमट 
क लटंट यांनी सदरचे कामा पोट  एकूण िन वदा रकमे या 0.50 ट के फ  िन वदा 
पुव कामासाठ  व 1.41 ट के फ  िन वदा प ात कामांसाठ  अशी एकूण 1.91 ट के 
ऐवढे लघु म दर सव करांसह  ा  झालेले अस याने यांची सदर कामासाठ  
क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेस व उपरो  माणे फ  अदा 

करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .१९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .९ नेह नगर येथील जुनी शाळा 
इमारत पाडून न वन शाळा इमारत बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे कामास 
क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणकेामी माग वणेत आले या 

कोटेशन नोट स म ये मे.कावेर  ोजे ट यांनी िन वदा प ात कामासाठ  िन वदा 
रकमे या 1.50 ट के इतका लघु म दर सव करांसह सादर केलेला अस याने  
यांची सदर कामासाठ  क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेस व 

उपरो  माणे फ  अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ा णसं हालय या 
ठकाणी युरेटर या अिभनामाचे पदांवर दरमहा  एक त  मानधनावर हंगामी 
(ता पुर या)  व पात ६ म हने  कालावधीसाठ  नेमणूक करणेसाठ  थािनक 
वृ प ातून आ ण मनपा संकेत थळावर जा हरात िस द करणेत आली होती.  
उप थत उमेदवारां या मुलाखती ग ठत िनवड सिमतीमाफत घे यात आ या 
हो या. सदर िनवड सिमतीने युरेटर या अिभनामाचे पदाक रता डॉ. ी.घन याम 
मोहन पवार यांची दरमहा र. .४५,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स हजार फ ) 
एक त मानधनावर िनयु  करणेकामी िशफारस केली आहे. सबब युरेटर या 
अिभनामाचे पदाक रता डॉ. ी.घन याम मोहन पवार यांची दरमहा र. .४५,०००/-
(अ र  र. .पंचेचाळ स हजार फ )  माणे पुढ ल ६ म हने कालावधीक रता 
िनयु  तथा मानधन खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/35/2019-20 अ वये भाग .२० 
ड .वाय. पाट ल इं ज. कॉलेज प रसरातील पे ह ंग लॉक वषयक व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.आर.एम.ए टर ायझेस िन.र. .44,99,354/- (अ र  र. . 
च वेचाळ स लाख न या नव हजार तीनशे चोप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,40,492/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,40,492/- पे ा 35.99% कमी 
हणजेच र. .28,42,359/- + रॉय ट  चाजस र. .9,611/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .49,250/- = एकुण र. .29,01,220/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/37/2019-20 अ वये भाग .२० 
वाय.सी.एम. हॉ पीटल समोर ल भागात पे ह ंग लॉक व इतर अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.आर.एम.ए टर ायझेस िन.र. .44,97,590/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख स या नव हजार पाचशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .44,38,729/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,38,729/- पे ा 35.99% कमी हणजेच 
र. .28,41,230/- + रॉय ट  चाजस र. .9,611/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .49,250/- = एकुण र. .29,00,091/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२३) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१० द.२६/०८/२०१९ अ वये       
सन २०१९-२० या सालाम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त अनेक 
झोपडप ट  धारक वा त यास असून शहराम ये सव  पूरज य प र थती झाली 
अस याने यामधील वा त यास असले या गोर-गर ब जनतेचे दैनं दन जीवनमान 
अ था य त प र थती िनमाण झा याने यांचे दैनं दन जीवनमान पूववत 
होणेसाठ  म हला व बाल क याण योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड शहरातील 
झोपडप ट त वा त य असले या म हलांना लाभ दे यास मा यता दे यास 
यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील घो षत अघो षत 

झोपडप ट म ये वा त यास असले या सव म हलांना व शहरातील पूरबािधत 
म हलांना यांचे कुटंू बयां या नावे असलेला फोटो पास अथवा वत:चे आधार काड 
यापैक  कोणताह  एक पुरावा ाहय मानून याआधारे रोज वापरासाठ  सदर पुढ ल 
सा ह य शासना या द.०५/१२/२०१६ या DBT योजनेअंतगत नमूद नस याने 
दनांक ०२/०८/२०१९ या शासन दर करारातील अ. .९क माणे दोन चादर व 
अ. .८ब माणे दोन बॅरेक कंबल व अ. .५अ माणे दोन दर  पंजा व अ. .३अ 
माणे दोन बेडशीट संच हा येक म हलेस वर ल माणे एक संच (२ चादर, २ 

बॅरेक कंबल, २ दर  पंजा व २ बेडशीट) उपल ध क न देणेकामी महारा  रा य 
हातमाग सहकार  महासंघ मया दत, द पतंगनगर गाडन हयू को-ऑप हौिसंग 
सोसायट  िल. शशांक २२५/५९५८ पतंगनगर, घाटकोपर(पूव) मुंबई ४०० ०७५ 
यांचेकडून शासना या दर करारानुसार खरेद  क न उपल ध क न देणेस व 
याकामी सव खच नागरव ती व वकास योजना वभागाकडे २०१९-२० या 
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अंदाजप कातील पान .३३२ .४ मधील इतर क याणकार  योजना मधील 
उपलेखाशीष अ. .१३ इतर योजना काय म या उपलेखािशषावर ल तरतुद  मधून 
कर यास तसेच याकामी लाभा या या सं येत वाढ झा यास दनांक 
३१/०३/२०२० अखरे पयत या कालावधीत सदर योजना राब वणेकामी 
आव यकतेनुसार वभागातील व इतर वभागातील लेखािशषावर ल अखिचत 
/िश लक तरतुद मधून र कम नागरव ती व वकास योजना वभागातून इतर 
क याणकार  योजना मधील उपलेखाशीष अ. .१३ इतर योजना काय म या 
लेखािशषावर वेळोवेळ  ाधा याने वग कर यास अथवा सुधा रत अंदाजप कात 
याकामी आव यक तरतूद उपल ध क न दे यास मा यता दे यास तसेच यासाठ  
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ६६ नुसार मा यता दे यास तसेच उपरो  
सं थेबरोबर करारनामा कर यास व येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२४) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .११ द.२६/०८/२०१९ अ वये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागाकड ल बालवाड या 
व ाथ  आ ण व ािथनीसाठ  बौ दक खेळणी म यवत  भांडार वभाग माफत 
िन वदा सूचना .२०१७/१८ अ वये खरेद  कर यात आली होती. सदर बौ दक 
खेळणी घेत यामुळे मुलां या काय मतमे ये व उप थती म ये वाढ झा याचे 
दसून आले आहे. तर  सदर बौ दक खेळणी शै णक वष २०१७-१८ संपत 
असताना दे यात आली होती. यानुसार मागील वष  ह  सदर बौ दक खेळणी 
दे याबाबत ठराव कर यात आला होता. यानुसार न याने बौ दक खेळणी घेतली 
गेली नाह त. तसेच ाथिमक िश ण वभाग यांनी दनांक २१/०५/२०१८ या 
प ा या मागणीनुसार इ.१ ली ते इ.३ र  व ा यासाठ  बौ दक खेळ यांची मागणी 
म हला बाल क याण वभागाकडे केली अस याने व रत ाथिमक िश ण 
वभागामाफत यापूव  यांनी दले या पेिस फकेशन माणे खरेद  कर याची 
िन वदा कायवाह  कर यास व यानुसार लेखािशष पान .३३१ योजनेचे नाव मदर  
तेरेसा िश ण मंडळाकड ल बालवाड तील/ ाथिमक शाळेतील मुलां या सवागीण 
वकासा मक योजना अ. .२८ व २९ खच कर यास व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/9/2019-20 अ वये भाग .11 

मधील पूणानगर येथील सी.ड .सी. 3 ते पाईन र यापयत टाँम वाँटर लाईन 
टाकणेकामी मे.राहूल क शन िन.र. .41,48,288/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख 
अ ठेचाळ स हजार दोनशे अ ठयाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
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चाजस वगळून र. .41,12,038/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,12,038/- पे ा 22.42% कमी हणजेच 
र. .31,90,119/- + रॉय ट  चाजस र. .18,551/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .17,700/- = एकुण र. .32,26,370/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/32/2019-20 अ वये भाग .१ 
िचखली मधील संतकृपा व िसंहगड हौ सोसायट  म ये पावसाचे पा याचा िनचरा 
होणेसाठ  टाँम वाँटर लाईन टाकणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस 

िन.र. .29,98,186/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ठया नव हजार एकशे शहाऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,22,866/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,22,866/- पे ा 24.32% कमी हणजेच र. .22,12,025/- + रॉय ट  चाजस 
र. .62,021/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .13,300/- = एकुण र. .22,87,346/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/3/2019-20 अ वये भाग .१० 
म ये र याचे द ु ती वषयक कामे करणेकामी M/s.Siddhikee plumbing & 

Drainage Civil Contractor िन.र. .37,49,778/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
एकोणप नास हजार सातशे अ याह र  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .36,84,638/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,638/- पे ा 24.10% कमी हणजेच 
र. .27,96,640/- + रॉय ट  चाजस र. .989/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .64,150/- = एकुण र. .28,61,779/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
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िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालयाअंतगत कृ णानगर व इतर 
ठकाणी हॉ वह ऑपरेशन क रता मजूर कमचार  पुर वण े(२०१७-१८) या कामास 
सुधा रत वाढ व रकमेसह मुदतवाढ िमळणेकामी व जुनी तरतुद संप याने नवीन 
वाढ व खच होत अस यामुळे स या सन २०१९-२० पान .६८८/४० या कामामधुन 
र. .२०,००,०००/- तरतुद मधुन खच टाकणेसाठ   तसेच वषयां कत काम न वन 
िन वदा आदेश होईपयत स या क रता असलेले ठेकेदार मे.समीप स वसेस 
यांचेकडुन काम क न घेणेसव याक रता आव यक ती सुधा रत शास कय 
मा यता र. .८५,००,०००/- चा खच  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “इ” वभागीय काय े ातील सन २०१९-१९ साठ  

भाग .७ च-होली येथील साईनाथ कॉलनी, अ य नगर प रसरातील र ते 
वकिसत करणे. या कामास अंदाजप क य र. .१०,००,००,०००/- इतक  
महानगरपािलका सभा सिमती ठराव .४१८, द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त 
अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. सदरचे काम 

तां क या वैिश यपूण भाग .७ च-होली येथील साईनाथ कॉलनी, अ यनगर 
प रसरातील र ते वकिसत करणेकामी तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा 
एक त वचार क न िनधार त मानांकना माणे िनयोजन करणे, कामाची देखरेख करण े

इ. िन वदा पुव (Pre Tender) व िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामे करावी 
लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची कायकार  

अिभयंता यां या मंजुर नुसार दरसूची द.०३ /०६/२०१९ ते दनांक ०७/०६/२०१९ रोजी 
माग व यात आ या आहेत. यानुसार मे. एन हायरोसेफ क स टंट यांचेकडून १.९८%  
इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. तां क या आराख या माणे काम क न घेणे, 
क पा या दैनं दन कामावर देखरेख करण,े िन वदा िनदशांनुसार गुणव ा तपासणी 

करणे इ. िन वदा प ात कामे करणे हे चोखपणे होणे आव यक आहे. प रणामकारक 

दैनं दन कामे व क पाची कामे होणेक रता सदर क पास िन वदा प ात कामांवर ल 

क प स लागार नेमणे अ यंत आव यक आहे. सदर कामासाठ  मे. एन हायरोसेफ 

क स टंट यांची िन वदा पुव  व िन वदा प ात कामाक रता नेमणूक करणेत यावी असे 

मत आहे. यांनी यापूव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे 

गतीपथावर आहेत. यांनी मनपाला आतापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा 
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दलेली आहे. यानुसार तां क या कामाव न य  जागेवर िनयो जत वेळेत 

अमलबजावणी होणेचे ीने मे.एन हायरोसेफ क स टंट यांची सदर कामाक रता क प 

स लागार हणून नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे. सबब, याकामी मे.एन हायरोसेफ 

क स टंट यांची नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  ह  मा.आयु  सो। यांनी शासन 

िनणय मांक संक ण २०१८ / . .५४/न व-१६ या द.०४/०६/२०१८ या 
अंमलबजवाणीबाबत काढले या द.१९/१०/२०१८ या प रप कानुसार मा य ठरावापे ा 
कमी दराने (१.९८%) ा  झालेली आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाक रता 
एकूण १.९८%  (०.५०% िन वदापूव + १.४८ िन वदाप ात ) या दराने फ  अदायगीस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील भाग .२ से. .१६ 
राजेिशवाजीनगर मधील र ते अ ायावत प दतीने करणे व थाप य 
वभागामधील  मनपा या व वध  वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  
स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  पारदशक प त अवलंबली जात आहे. 

सदर या कामासाठ  स लागार नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  
द.२३/०७/२०१९ रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात 
दरप क सादर कर याची अंितम द.२५/०७/२०१९ पय़त  एकूण  ४   िसलबंद कोटेशन 
ा  झालेले असुन िन वदा पुव  व िन वदा प ात  १.७४% दर  मे.कावेर  ोजे ट 

मॅनेजमट क सं टट   यांचा दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल 
वर ल दर सुची नुसार सदर स लागार/वा तु वषारद िन वदापुव (Pre tender activity)  

०.५०% व िन वदा प चात (post tender activity) १.२४% असा एकूण २.००% दर 
लागू करणेत येईल. मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/०२/२०१८ अ वये 
वा तु वशारद पॅनेल व वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता 
देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक 

संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  मे.कावेर  ोजे ट 
मॅनेजमट क सं टट  यांना वषयां कत कामाचे िन वदापुव (०.५०%  - Pre tender 

activity) व िन वदा प चात (१.२४०% - post tender activity) सव करांसह कामे 
करणेकामी क प स लागार (PMC)  हणून नेमणूक करणसे मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .३१) पपंर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील भाग .२ िचखली जाधववावड  
मधील आर ण .१/१३७ वकसीत करणे व थाप य वभागामधील  मनपा या 
व वध  वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद 
नेमणूक साठ  पारदशक प त अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार 
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नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  द.२३/०७/२०१९ रोजी वेबसाईटवर 
नोट स िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम 
द.२५/०७/२०१९ पय़त  एकूण  ३  िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदा 
पुव  व िन वदा प ात  २.००% दर  मे. कमया असोिसए स  यांचा दर ा  झालेला 
आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल वर ल दर सुची नुसार सदर स लागार/ 
वा तु वषारद िन वदापुव (Pre tender activity)  ०.५०% व िन वदा प चात (post 

tender activity) १.५०% असा एकूण २.००% दर लागू करणेत येईल.  मा. थायी 
सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/२/२०१८ अ वये वा तु वशारद पॅनेल व वा तु वशारद यांना 
अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, 

महारा  शासन, शासन िनयय मांक: संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ 

ला अनुस न  मे. कमया असोिसए स  यांना वषयां कत कामाचे िन वदापुव (०.५०% Pre 

tender activity) व िन वदा प चात (१.५०% post tender activity) सवकरांसह कामे 

करणेकामी वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील भाग .२ बो-हाडेवाड  येथील 
ता यात येणा-या गायरान जागेतील आर णावर शाळा इमारत बांधणे व थाप य 
वभागामधील  मनपा या व वध  वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  
स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  पारदशक प त अवलंबली जात आहे. 
सदर या कामासाठ  स लागार नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  
द.२३/०७/२०१९ रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. िसलबंद 
िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम द.२५/०७/२०१९ पय़त  एकूण  ५  

िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदा पुव  व िन वदा प ात  १.७४% दर  

मे. योती पानसे असोिशए स   यांचा दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठ  मनपा 
पॅनल वर ल दर सुची नुसार सदर स लागार/ वा तु वषारद िन वदापुव (Pre tender 

activity)  ०.५०% व िन वदा प चात (post tender activity) १.२४% असा एकूण 
१.७४% दर लागू करणेत येईल.मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/०२/२०१८ 

अ वये वा तु वशारद पॅनेल व वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता 
देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक: 

संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  मे. योती पानसे 
असोिसए स यांना वषयां कत कामाचे िन वदापुव (०.५०%  - Pre tender activity) व 

िन वदा प चात (१.२४% post tender activity) सवकरांसह कामे करणेकामी 
वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
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वषय .३३) पंपर  िचचंवड महानगरपािलका, क काय े ातील भाग .२ िचखली मधील 
भैरवनाथ मं दर ते वसावा चौक ते आळंद  र ता पयत ३० मी. र ता वकसीत 
करणे व थाप य वभागामधील  मनपा या व वध  वकास कामांम ये सुसु ता 
आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  पारदशक प त अवलंबली 
जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार नेमणूक करणेसाठ   दरप क 
माग वणेसाठ  द.२६/०७/२०१९ रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. 
िसलबंद िलफा यात दरप क या वभागाकडे सादर कर याची अंितम 
द.३०/०७/२०१९ पयत एकूण ३  िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदापुव 
(Pre tender activity)  ०.५०% व िन वदा प चात (post tender activity) १.००% 
असा एकूण १.५०% दर दर ा  झालेला आहे. मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ 

द.०७/०२/२०१८ अ वये  क प स लागार (PMC) व वा तु वशारद पॅनेल/ वा तु वशारद 

यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास 

वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक संक ण-२०१८/ . .५४/ न व-१६ 

द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न लघु म दर ा  असलेले मे.कावेर  ोजे ट मॅनेजमट 

क सं टट यांना वषयां कत कामाचे िन वदापुव (०.५०% Pre tender activity) व िन वदा 
प चात (१.००%  post tender activity) सवकरांसह कामे करणेकामी क प स लागार 

(PMC) हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील भाग .२ िचखली मधील 
िशवर ता ते वडाचामळा ते कुदळवाड  ३० मी ड  पी प ता वकसीत करणे (गट नं 
५०७ ते गट नं ४४०) व थाप य वभागामधील  मनपा या व वध  वकास 
कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  
पारदशक प त अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार नेमणूक 
करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  द.२६/०७/२०१९ रोजी वेबसाईटवर नोट स 
िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम 
द.३०/०७/२०१९ पयत  एकूण ५  िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदा पुव  

व िन वदा प ात  १.९८% दर  मे.एन हायरोसेफ क स टं स   यांचा दर ा  झालेला 
आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल वर ल िनयम व दर सुची नुसार सदर 
स लागार/ वा तु वषारद यांना िन वदापुव (Pre tender activity)  ०.५०% व िन वदा 
प चात (post tender activity) १.४८% असा एकूण १.९८% दर लागू करणेत येईल. 
मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/०२/२०१८ अ वये वा तु वशारद पॅनेल व 

वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर 

वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक: संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ 

द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  मे.एन हायरोसेफ क स टं स यांना वषयां कत कामाचे 
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िन वदापुव (०.५०%  Pre tender activity) व िन वदा प चात (१.४८% post tender 

activity)सवकरांसह कामे करणेकामी क प स लागार PMC हणून नेमणूक करणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३५) पपंर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील भाग .२ िचखली मधील 
आर ण .१/१४३ व १/१४२ वकसीत करणे व थाप य वभागामधील  मनपा या 
व वध  वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद 
नेमणूक साठ  पारदशक प त अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार 
नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  द.१/०८/२०१९ रोजी वेबसाईटवर 
नोट स िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम 
द.३/०८/२०१९ पय़त  एकूण ३ िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदा पुव  व 
िन वदा प ात  २.००% दर  M/s.Aniruddha Vaidya & Associats यांचा दर ा  
झालेला आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल वर ल दर सुची नुसार सदर 
स लागार/वा तु वषारद िन वदापुव (Pre tender activity)  ०.५०% व िन वदा प चात 
(post tender activity) १.५०% असा एकूण २.००% दर लागू करणेत येईल. 
मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/०२/२०१८ अ वये वा तु वशारद पॅनेल व 

वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर 

वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक: संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ 

द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  M/s.Aniruddha Vaidya & Associats यांना वषयां कत 

कामाचे िन वदापुव (०.५०% - Pre tender activity) व िन वदा प चात (१.५०% - post 

tender activity) सवकरांसह कामे करणेकामी वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील भाग .२ िचखली जाधववाड  
कमानी पासून आहेर वाड  चौकापयतचा र ता अ ावत प दतीने करणे व थाप य 
वभागामधील  मनपा या व वध  वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  
स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  पारदशक प त अवलंबली जात आहे. 
सदर या कामासाठ  स लागार नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  
द.१/०८/२०१९ रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात 
दरप क सादर कर याची अंितम द.३/०८/२०१९ पय़त  एकूण ३ िसलबंद कोटेशन 
ा  झालेले असुन िन वदा पुव  व िन वदा प ात  १.७४ % दर  M/s.Orbit Infra tech 

solutions consulting services pvt ltd यांचा दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठ  
मनपा पॅनल वर ल दर सुची नुसार सदर स लागार/वा तु वषारद िन वदापुव (Pre 

tender activity)  ०.५०% व िन वदा प चात (post tender activity) १.२४% असा 
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एकूण १.७४% दर लागू करणेत येईल. मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ 

द.०७/०२/२०१८ अ वये वा तु वशारद पॅनेल व वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  

मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन 

िनयय मांक: संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  M/s. 

Orbit Infra tech solutions consulting services pvt ltd यांना वषयां कत कामाचे 

िन वदापुव (०.५० % - Pre tender activity) व िन वदा प चात (१.२४% post tender 

activity) सवकरांसह कामे करणेकामी क प स लागार (PMC) हणून नेमणूक 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील भाग .२ िचखली गावठाण 
मधील र ते अ ावत प दतीने करणे व थाप य वभागामधील  मनपा या व वध  

वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  
पारदशक प त अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार नेमणूक 
करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  द.२६/०७/२०१९ रोजी वेबसाईटवर नोट स 
िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम 
द.३०/०७/२०१९ पयत एकूण ५ िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदा पुव  

व िन वदा प ात  १.९८% दर  मे.एन हायरोसेफ क स टं स यांचा दर ा  झालेला 
आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल वर ल िनयम व दर सुची नुसार सदर 
स लागार/ वा तु वषारद यांना िन वदापुव (Pre tender activity)  ०.५०% व िन वदा 
प चात (post tender activity) १.४८% असा एकूण १.९८% दर लागू करणेत येईल. 
मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द. ७/०२/२०१८ अ वये वा तु वशारद पॅनेल व 

वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर 

वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक: संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ 

द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न मे.एन हायरोसेफ क स टं स यांना वषयां कत कामाचे 

िन वदापुव (०.५० % Pre tender activity) व िन वदा प चात (१.४८% post tender 

activity)सवकरांसह कामे करणेकामी क प स लागार PMC हणून नेमणूक करणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील भाग .२ िचखली मधील 
िशवर ता ते गट नं.५२४ ते मधला पेठा ते ग़ट नं.६७४ पयत या १८ 
मी.ड .पी.र ता वकसीत करणे व थाप य वभागामधील  मनपा या व वध  

वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  
पारदशक प त अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार नेमणूक 
करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  द.१/०८/२०१९ रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द 
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केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम द.३/०८/२०१९ 
पय़त  एकूण ३ िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदा पुव  व िन वदा प ात  

१.७५% दर  मे.पे हटेक क लटंट   यांचा दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठ  
मनपा पॅनल वर ल दर सुची नुसार सदर स लागार/वा तु वषारद िन वदापुव (Pre 

tender activity)  ०.५०% व िन वदा प चात (post tender activity) १.२५% असा 
एकूण १.७५% दर लागू करणेत येईल. मा. थायी सिमती ठराव  . २१३९ 

द.०७/०२/२०१८ अ वये वा तु वशारद पॅनेल व वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  

मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन 

िनयय मांक: संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  मे. 

पे हटेक क लटंट   यांना वषयां कत कामाचे िन वदापुव (०.५० % Pre tender activity) 

व िन वदा प चात (१.२५% post tender activity)सवकरांसह कामे करणेकामी क प 

स लागार (PMC) हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील . .२ बो-हाडेवाड  वनायक 
नगर, मोशी येथे छ पती संभाजी महाराज व सरसेनापती हंबीरराव मो हते यांचा 
पुतळा उभारणेकामी व अनुषंिगक कामे करमेकामी थाप य वभागामधील  

मनपा या व वध  वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  स लागार व 

वा तु वशारद नेमणूक साठ  पारदशक प त अवलंबली जात आहे. सदर या 
कामासाठ  स लागार नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणसेाठ  द.२३/०७/२०१९ 
रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क सादर 
कर याची अंितम द.२५/०७/२०१९ पय़त  एकूण ४  िसलबंद कोटेशन ा  झालेले 
असुन िन वदा पुव  व िन वदा प ात  २.००% दर  मे.सु  डझाइनस  यांचा दर ा  
झालेला आहे. सदर कामासाठ  मनपा पॅनल वर ल दर सुची नुसार सदर 
स लागार/ वा तु वषारद िन वदापुव (Pre tender activity) ०.५०% व िन वदा 
प चात (post tender activity) १.५०% असा एकूण २.००% दर लागू करणेत येईल.  
मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ द.०७/०२/२०१८ अ वये वा तु वशारद पॅनेल व 

वा तु वशारद यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर 

वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक: संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ 

द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  मे.सु  डझाइनस   यांना वषयां कत कामाचे िन वदापुव 

(०.५०% - Pre tender activity) व िन वदा प ात (१.५० % - post tender activity) 
सवकरांसह कामे करणेकामी वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय .४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/51/2019-20 अ वये भाग .७ 

मधील  डांबर  र यांची हॉटिम स प दतीन े दु ती करणेकामी मे.पांडुरंग 
एंटर ायजेस िन.र. .44,99,536/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार 
पाचशे छ ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,16,361/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,16,361/- पे ा 24.99% कमी हणजेच र. .33,12,712/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .14,275/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण 
र. .33,95,887/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून याचेंबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/45/2019-20 अ वये भाग .७ 
लांडेवाड , ग हाणेव ती व इतर पर सराम ये हॉट िम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .44,99,529/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख न या णव हजार पाचशे एकोणतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .44,16,495/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,16,495/- पे ा 24.99% कमी हणजेच 
र. .33,12,813/- + रॉय ट  चाजस र. .14,134/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68.900/- = एकुण र. .33,95,847/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/40/2019-20 अ वये भाग .३  
च-होली येथील  व वध पर सरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.पांडुरंग 
एंटर ायजेस िन.र. .29,98,591/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ठया णव हजार 
पाचशे ए या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,87,383.24,718/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,87,383.24718/- पे ा 24.52% कमी हणजेच 
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र. .22,54,877/- + रॉय ट  चाजस र. .4,558/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .6,650/- = एकुण र. .22,66,085/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/46/2019-20 अ वये भाग .७ 
भोसर  गावठाण व इतर पर सरातील र ते हॉटिम स प दतीने दु त करणेकामी 
मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .44,99,916/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 
न या णव हजार नऊशे सोळा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .44,16,740/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,16,740/- पे ा 24.70% कमी हणजेच 
र. .33,25,805/- + रॉय ट  चाजस र. .14,275/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,900/- = एकुण र. .34,08,980/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/39/2019-20 अ वये भाग .३  

मोशी येथील  व वध पर सरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.पांडुरंग 
एंटर ायजेस िन.र. .29,98,298/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ठया णव हजार 
दोनशे अ ठया णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,87,091/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,87,091/- पे ा 24.52% कमी हणजेच र. .22,54,656/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .4,557/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .6,650/- = एकुण 
र. .22,65,863/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/44/2019-20 अ वये भाग .७ 
खंडोबामाळ, सँ ड वक कॉलनी पर सराम ये हॉट िम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .29,99,587/- (अ र  र. .एकोणतीस 
लाख न या नो हजार पाचशे स याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,21,359/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,21,359/- पे ा 24.99% कमी हणजेच 
र. .21,91,311/- + रॉय ट  चाजस र. .9,328/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,900/- = एकुण र. .22,69,539/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/42/2019-20 अ वये भाग .७ 
मधील भोसर  गावठाण व आ दनाथ नगर व इतर प रसरातील र यांचे 
डांबर करण करणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .44,99,417/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार चारशे सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,16,241/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,16,241/- पे ा 24.7% 

कमी हणजेच र. .33,25,429/- + रॉय ट  चाजस र. .14,275/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .34,08,604/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/41/2019-20 अ वये भाग .७ 
भोसर   येथे  ठक ठकाणी खड  मु म एमपीएम व डांबर  प दतीने  र यांचे  

सुधाराणा करणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .29,99,205/- (अ र  र. . 
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एकोणतीस लाख न या णव हजार दोनशे पाच फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,20,977/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,20,977/- पे ा 24.52% कमी 
हणजेच र. .22,04,753/- + रॉय ट  चाजस र. .9,328/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .68,900/- = एकुण र. .22,82,981/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/30/2019-20 अ वये . .७ मधील 
ना याची उंची वाढ वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एस बी काळे 

िन.र. .58,16,168/- (अ र  र. .अ ठाव ण लाख सोळा हजार एकशे अडुस  फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .57,53,984/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .57,53,984/- पे ा 23.91% कमी हणजेच र. .43,78,206/- + रॉय ट  चाजस 
र. .14,134/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .48,050/- = एकुण र. .44,40,390/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23-32-2019-20 अ वये भाग .२९ 
पंपळे गुरव येथील ठक ठकाणचे मु य र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायझेस िन.र. .49,87,806/- (अ र  र. .एकोणप नास 
लाख स याऐंशी हजार आठशे सहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .49,12,470/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,12,470/- पे ा 25.02% कमी हणजेच 
र. .36,83,370/- + रॉय ट  चाजस र. .5,936/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .69,400/- = एकुण र. .37,58,706 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
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िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23-29-2019-20 अ वये न वन . .२६ 
वाकड-क पटे व ती, जगताप डेअर  व इतर प रसरात डांबर करण करणेकामी 
मे. ीकृपा एंटर ायझेस िन.र. .42,40,358/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख चाळ स 
हजार ितनशे अ ठाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट गं चाजस वगळून 
र. .41,69,545/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,69,545/- पे ा 25.6% कमी हणजेच र. .31,02,141/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण 
र. .31,72,954/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23-30-2019-20 अ वये न वन . .२६ 
पंपळे िनलख व वशालनगर व इतर प रसरात डांबर करण करणेकामी मे. ीकृपा 
एंटर ायझेस िन.र. .42,23,758/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख तेवीस हजार सातशे 
अ ठाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .41,52,945/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,52,945/- पे ा 25.62% कमी हणजेच र. .30,88,960/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण 
र. .31,59,773/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .14-63-2019-20 अ वये भाग .२४ 
मधील  ल मननगर, गुजरनगर, गणेशनगर प रसरात  र ते बी.एम.व बी.सी.प दतीने 
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डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .33,02,802/- (अ र  र. .तेहतीस 
लाख दोन हजार आठशे दोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .32,31,282/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,31,282/- पे ा 25.1% कमी हणजेच 
र. .24,20,230/- + रॉय ट  चाजस र. .2,120/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .69,400/- = एकुण र. .24,91,750/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .14-57-2019-20 अ वये भाग .२३ 
मधील गावठाण प रसरातील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी (सन 

२०१९-२०२० साठ ) मे.ब हरट दस िन.र. .32,84,008/- (अ र  र. .ब ीस लाख 
चौ-याऐंशी हजार आठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .32,12,629/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,12,629/- पे ा 24.88% कमी हणजेच र. .24,13,327/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .1,979/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण 
र. .24,84,706/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .14-70-2019-20 अ वये न वन भाग 

.२७ रहाटणी येथील मु य व अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीन ेडांबर करण 
करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .40,43,171/- (अ र  र. .चाळ स लाख ेचाळ स 
हजार एकशे एकाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .39,30,662/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,30,662/- पे ा 25.77% कमी हणजेच 
र. .29,17,730/- + रॉय ट  चाजस र. .43,109/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .69,400/- = एकुण र. .30,30,239/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
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व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .14-68-2019-20 अ वये न वन भाग 

.२७ रहाटणी तापक र नगर  व भागातील इतर प रसरातली व वध र यांचे 

हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .36,88,065/- 

(अ र  र. .छ ीस लाख अ याऐंशी हजार पास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,03,824/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,03,824/- पे ा 24.1% कमी 
हणजेच र. .27,35,302/- + रॉय ट  चाजस र. .14,841/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .69,400/- = एकुण र. .28,19,543/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .14-67-2019-20 अ वये न वन भाग 

.२७ रहाटणी येथील ीनगर  व भागातील इतर प रसरातली व वध र यांचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .40,75,276/- 

(अ र  र. .चाळ स लाख पं याह र हजार दोनशे शहा र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,90,894/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,90,894/- पे ा 25.1% 

कमी हणजेच र. .29,89,180/- + रॉय ट  चाजस र. .14,982/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .30,73,562/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय .५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .14-69-2019-20 अ वये भाग .२७ 
येथील व वध र यांचे बी.एम. बी.सी.प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट 
दस िन.र. .40,12,227/- (अ र  र. .चाळ स लाख बारा हजार दोनशे स ावीस 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,40,566/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .39,40,566/- पे ा 23.1% कमी हणजेच र. .30,30,295/- + रॉय ट  चाजस 
र. .2,261/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .31,01,956/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .14-55-2019-20 अ वये भाग .२३ 
मधील अंतगत र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणकेामी (सन २०१९-२०) 
मे.ब हरट दस िन.र. .33,21,026/- (अ र  र. .तेहतीस लाख एकवीस हजार 
स वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .32,50,213/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .32,50,213/- पे ा 24.1% कमी हणजेच र. .24,66,912/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .25,37,725/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/13/2018-19 अ वये भाग .२ 

म ये र हर रेिसडे सी, ल मीचौक, नंदनवन सोसायट  येथे तसेच इतर ठकाणी 
चौक सुशोिभकरण करणेकामी मे.पांडुरंग ए टर ायझेस िन.र. .65,47,429/- (अ र  
र. .पास  लाख स ेचाळ स हजार चारशे एकोणतीस फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .64,36,527/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .64,36,527/- पे ा 25.51% 
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कमी हणजेच र. .47,94,569/- + रॉय ट  चाजस र. .42,402/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .68,500/- = एकुण र. .49,05,471/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/2/2019-20 अ वये सन २०१९-२० 

क रता भाग .१७ मधील भागात हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.साई भा कं शन िन.र. .44,90,358/- (अ र  र. .चौ वेचाळ स लाख न वद 
हजार तीनशे अ ठा व न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,20,568/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,20,568/- पे ा 22.05% कमी हणजेच 
र. .34,45,833/- + रॉय ट  चाजस र. .390/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .69,400/- = एकुण र. .35,15,623/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.          

वषय .६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/3/2019-20 अ वये सन २०१९-२० 

क रता भाग .१७ मधील िचंचवडेनगर भागात हॉटिम स प दतीने  डांबर करण 

करणेकामी मे.साई भा कं शन िन.र. .29,99,211/- (अ र  र. .एकोण ीस 
लाख न या णव हजार दोनशे अकरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,29,555/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,29,555/- पे ा 22.01% कमी हणजेच 
र. .22,84,760/- + रॉय ट  चाजस र. .256/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .69,400/- = एकुण र. .23,54,416/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
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दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.     

वषय .६२) उ ान/ वृ संवधन वभागाने मनपा काय े ातील उ ानांवर आव यक असणारे  

रखवालदार मदतनीस यांचा ताव द.१८/०७/२०१९ रोजी मा.आयु  सो. 
यांचेकडून मंजुर क न सदरचा ताव पुढ ल कायवाह कामी सुर ा वभागाकडे 
पाठ वणेत आलेला आहे यानुसार आव यक असणारे रखवालदार मदतनीस तसेच 

वै क य मु य कायालय, वभागाकडून प  .वै /०१/का व/७६३/२०१९ 

द.१३/०८/२०१९ अ वये भोसर  येथील नवीन णा यासाठ  रखवालदार मदतनीस 

उपल ध क न देणेबाबत सुर ा वभागास कळ वणेत आलेले आहे व 
जजामाता/०१/का व/१०५८ /२०१९ दनांक ०८/०८/२०१९ रोजी या जजामाता 
णालयाचे नुतनीकरणाबाबतचा सभावृ ांता वये मा.आयु  सो यांनी वर त सुर ा 

पुर वणेबाबत कळ वले आहे, व “क” भाग पाणीपुरवठा वभाग क, इ व ह े ीय 
कायालयाचे े ातील पा याचे टाक चे सुर ेसाठ  रखवालदार मदतनीस नेमणेबाबत 

“क” भाग पाणीपुरवठा वभागाकड ल द.१३/०८/२०१९ रोजीचे मा.आयु  सो यांचे 
वा र चे द.०७/०८/२०१९ रोजीचा मा य ताव सुर ा वभागाकडे सादर 

कर यात आलेला असून, याच बरोबर दनांक २६/०७/२०१९ रोजी सुर ा 
वभागाकड ल पदो नती दारे रखवालदार कमचार  िल पक या पदावर  व 

रखवालदार कमचार  सुर ा सुपरवायझर या पदावर जू झालेले आहे. सुर ा 
वभागाचे रखवालदार कमचार  िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ  झा यामुळे ३० 

जागा  र  झाले या आहेत सदर मह वा या िमळकतीव न वभागा दारे सुर ा 
कमचार  कमी झालेले आहे. तर  वर नमुद सव वभागां या मागणी नुसार एकूण 
१४९ वाढ व रखवालदार मदतनीस १०/०९/२०१९ ते १५/०२/२०२० पयत मे.नॅशनल 
िस यु रट  स ह सेस यांचेमाफत नेमणे आव यक आहे. सुर ा वबागामाफत 
िस द करणेत आले या इ िन वदा सुचना .२/२०१६-१७ अ वये मे.नॅशनल 

िस युर ट  स हसेस यांचेशी िन वदा अट  शत  नुसार करारनामा करणेत आला 
असुन करारना यातील अट .६ नुसार आव यकते नुसार सदर सं थेकडून वाढ व 
रखवालदार मदतनीस कमचा-यांची िनयु  करणेत येत आहे. तसेच न वन कमान 

वेतन दरानुसार रखवालदारांचे मदतनीस मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा/ वशेष 

भ ा र. .४,७६०/- व यावर लागू असलेले इतर भ ासह त व िन वदा सेवाशु कासह अदा 
करणेस व कामगार क याण वभागाकडून जानेवार  व जुलैम ये येणा-या कमान वेतन 

दर लागू करणेस, करारनामा करणेस, तसेच मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस यांना वाढ व 

रखवालदार मदतनीस कमचार  पुर वणेबाबतचे कामकाजाचे आदेश देणेबाबत व यापोट  

येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.     
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वषय .६३) मनपा या इ वभागीय काय े ातील २०१९-२० साठ  भाग .६ मोशी डुडुळगाव 
येथील त यात आले या जागेवर ाथिमक शाळा इमारत बांधणेकामी अंदाजप कय 
र. .२,००,००,०००/-(अ र  र. .दोन कोट  फ ) ला. मा.महापािलका सभा सिमती 
ठराव .४१८ द.२०/६/२०१९ अ वये शास कय मा यता देणेत आलेली आहे. 

तुत कामाचे िनयोजन करणेकामी वा तु वशारद नेमणूक करणे आव यक आबे. 
सदर कामाचे नकाशे, आराखडा तयार करणे व िन वदा बन वणे , िन वदापुव (Pre 

Tender Activity) व िन वदा ात ( Post Tender Acticity)  कामे करावी लागणार 
आहेत. य़ाक रता थाप य वभागामाफत वा तु वशारद यांचेकडुन कायकार  अिभयंता 
यां य़ा मंजुर नुसार दर द.२१/०८/२०१९. रोजी माग व यात आले होते. यानुसार 
मे. कमया असोिसए स यांचेकडुन २.००% इतका लघु म दर ा  झाला आहे. सदर 
क पासाठ  वा तु वशारद मे. कमया असोिसए स यांची िनयु  करणेत आलेली आहे. 

सदर आ कटे ट यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे कलेली आहेत. वर ल बाबींचा 
वचार करता उपरो  वषयां कत कामासाठ  मे. कमया असोिसए स यांची वा तु वशारद 

हणनु नेमणुक करणेचा ताव, िन वदा पुव  ०.५०% (Pre Tender Activity) व िन वदा 
ात  १.५०% ( Post Tender Acticity)  कामासाठ  वा तु वशारद हणुन नेमणुक करणेस 

व क प खचा या  २.००% फ   अदा क न मे. कमया असोिसए स यांची वा तु वशारद 

हणुन नेमणुक करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.     

वषय .६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/6/2019-20 अ वये भाग .१० 
मोरवाड  प रसरातील मु य व अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी M/s.Shivank Construction िन.र. .37,49,825/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख एकोनप नास हजार आठशे पंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .36,84,685/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,685/- पे ा 25.00% कमी हणजेच 
र. .27,63,514/- + रॉय ट  चाजस र. .989/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- 

= एकुण र. .28,28,653/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/5/2019-20 अ वये भाग .१० 
व ानगर प रसरातील मु य व अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
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करणेकामी M/s.Shivank Construction िन.र. .37,49,390/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख एकोणप नास हजार ितनशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .36,84,250/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,250/- पे ा 25.00% कमी हणजेच 
र. .27,63,188/- + रॉय ट  चाजस र. .989/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .64,150/- = एकुण र. .28,28,327/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/29/2019-20 अ वये भाग .८ 
म ये संत ाने र संकुल म ये े क गॅलर  करणेकामी मे.लाल दप क शन 
िन.र. .26,21,312/- (अ र  र. .स वीस लाख एकवीस हजार तीनशे बारा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .25,56,204/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .25,56,204/- पे ा 16.20% कमी हणजेच र. .21,42,099/- + रॉय ट  चाजस 
र. .32,508/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .32,600/- = एकुण र. .22,07,207/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .६७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .4/5/2019-20 अ वये भाग .६ मधील 
मनपा इमारतांची  थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.गायकवाड संकेत रामदास 
िन.र. .37,54,844/- (अ र  र. .सदोतीस लाख चोप न हजार आठशे च वेचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट गं चाजस वगळून र. .37,01,910/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,01,910/- पे ा 10.00% कमी हणजेच र. .33,31,719/- + रॉय ट  चाजस 
र. .14,134/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .38,800/- = एकुण र. .33,84,653/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
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व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण े

वषय .६८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/15/2019-20 अ वये भाग .१२ 
वेणीनगर ता हाणेव ती मधील र यांचे खड मु मीकरण व डांबर करण  

करणेकामी मे.बह रट दस िन.र. .44,98,060/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 
अ ठया णव हजार साठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .43,66,982/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,66,982/- पे ा 24.88% कमी हणजेच 
र. .32,80,477/- + रॉय ट  चाजस र. .67,278/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .63,800/- = एकुण र. .34,11,555 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/25/2019-20 अ वये भाग .१२ 
मधील पाणीपुरवठा, े नेज व केबल टाकणेकर ता खोदलेले चर खड मु माने बुजवून 
बी.बी.एम. करणेकामी मे.बह रट दस िन.र. .41,63,008/- (अ र  र. .ए केचाळ स 
लाख ेस  हजार आठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .40,20,623/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,20,623/- पे ा 24.88% कमी हणजेच 
र. .30,20,292/- + रॉय ट  चाजस र. .78,585/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .63,800/- = एकुण र. .31,62,677/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .७०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/8/2019-20 अ वये भाग .11 
मधील नेवाळेव ती प रसरातील रागा हो स ते पंपींग टेशन पयत र यांचे 
डांबर करण करणेकामी मे.बह रट दस िन.र. .29,97,063/- (अ र  र. .एकोणतीस 
लाख स या नव हजार ेस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,07,907/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,07,907/- पे ा 23.77% कमी हणजेच 
र. .22,16,698/- + रॉय ट  चाजस र. .27,455/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .61,700/- = एकुण र. .23,05,853/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.      

वषय .७१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/33/2019-20 अ वये भाग .१ 
िचखली येथील धमराजनगर पाट लनगर येथील व इतर ठकाणी  पे ह ंग लाँक 
बस वणे व दु ती करणेकामी मे.पी. ह .देशमुख िन.र. .46,43,351/- (अ र  र. . 
सेहचाळ स लाख ेचाळ स हजार तीनशे ए काव न फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .45,80,272/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .45,80,272/- पे ा 26.03% 
कमी हणजेच र. .33,88,027/- + रॉय ट  चाजस र. .23,180/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .39,900/- = एकुण र. .34,51,107/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .७२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/34/2019-20 अ वये भाग .१३ 
येथील अमृतानंदमयी मठ ते पो ट काँलनी पयतचा र ता हाँटमी स प तीने 
डांबर करण करणेकामी मे.घुबे कौ तुब संजय िन.र. .37,49,498/- (अ र  
र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार चारशे अ या नव फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,39,981/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
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आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,39,981/- पे ा 23.23% 
कमी हणजेच र. .27,94,413/- + रॉय ट  चाजस र. .47,818/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .61,700/- = एकुण र. .29,03,931/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .७३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/24/2019-20 अ वये भाग .१२ 
मधील च हाणव ती व बाठेव ती अ ं द ग यांम ये काँ ट करण करणेकामी 
मे.अमीत क शन िन.र. .34,49,709/- (अ र  र. .चौतीस लाख एकोणप नास 
हजार सातशे नऊ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .34,35,392/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .34,35,392/- पे ा 22.77% कमी हणजेच 
र. .26,53,153/- + रॉय ट  चाजस र. .1,018/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .13,300/- = एकुण र. .26,67,471/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.      

वषय .७४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/21/2019-20 अ वये भाग .११ 
मधील मधील मनपा इमारतींची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.एस.बी. 
काळे िन.र. .37,33,485/- (अ र  र. .सदोतीस लाख तेह ीस हजार चारशे 
पं याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,04,834/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,04,834/- पे ा 20.61% कमी हणजेच 
र. .29,41,268/- + रॉय ट  चाजस र. .7,950/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .20,700/- = एकुण र. .29,69,918/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
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िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  अ मधील (१ ते ६) िनयमानुसार व िन वदा अट  
शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े   

वषय .७६)  मनपा या ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल िन.नो. .६/१/२०१८-१९ 

अ वये . .२२ मधील T-5 फ टंगचे देखभाल दु ती करणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी (सन २०१८-१९) साठ  िन वदा र. .८,९२,५९४/- (अ र  र. .आठ लाख 
या णव हजार पाचशे चौ-या णव फ ) पे ा -१५.१५ ट के कमी दराने मे.ओम 
रेणुका एंटर ायजेस , पुणे या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  व शत स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न  

कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .७७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/40/2019-20 अ वये भाग .१९ 
मधील अंतगत र यांचे डांबर करणाची कामे करणेकामी M/s.GHUBE 

KAUSTUBH SANJAY िन.र. .37,49,938/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 

एकोनप नास हजार नऊशे अडोतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .36,84,091/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,091/- पे ा 25.25% कमी हणजेच 
र. .27,53,858/- + रॉय ट  चाजस र. .1,696/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .64,150/- = एकुण र. .28,19,704/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/30/2019-20 अ वये भाग .१५, 

से. .२७ व २७ अ मधील डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी 
M/s.BAHIRAT BROTHERS िन.र. .37,49,630/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
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एकोणप नास हजार सहाशे तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .36,85,480/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,85,480/- पे ा 23.88% कमी हणजेच 
र. .28,05,387/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .64,150/- = 

एकुण र. .28,69,537/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/25/2019-20 अ वये भाग .१५, 

से. .२३ व २४ मधील र याचे डांबर करण करणेकामी M/s.BAHIRAT 

BROTHERS िन.र. .37,49,998/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार 
नऊशे अ या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .36,84,151/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,151/- पे ा 23.88% कमी हणजेच 
र. .28,04,376/- + रॉय ट  चाजस र. .1,696/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .64,150/- = एकुण र. .28,70,222/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .८०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/1/2019-20 अ वये भाग .१६ 

मधील रावेत कवळे भागातील मनपाचे ता यात आलेली आर ण वकिसत 
करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .37,48,306/- (अ र  र. .सदोितस लाख 

अ ठेचाळ स हजार तीनशे सहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .36,88,004/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,88,004/- पे ा 21.88% कमी हणजेच 
र. .28,81,069/- + रॉय ट  चाजस र. .42,801/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .17,500/- = एकुण र. .29,41,370/- पयत काम क न घेणसे आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
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िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.     

वषय .८१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/6/2019-20 अ वये सन २०१९-२० 

क रता भाग .१८ मधील प रसराम ये आव यकते माणे हॉटिम स प तीने 

डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .37,48,162/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख अ ठेचाळ स हजार एकशे बास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .35,04,636/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .35,04,636/- पे ा 23.88% कमी हणजेच 
र. .26,67,729/- + रॉय ट  चाजस र. .3,676/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,39,850/- = एकुण र. .29,11,255/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .८२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/24/2019-20 अ वये भाग .१५ 
िनगड  ािधकरण येथील मु य र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी M/s.GHUBE KAUSTUBH SANJAY िन.र. .35,99,800/- (अ र  र. . 
प तीस लाख न या णव हजार आठशे  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .35,34,095/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .35,34,095/- पे ा 23.23% कमी हणजेच 
र. .27,13,125/- + रॉय ट  चाजस र. .1,554/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .64,150/- = एकुण र. .27,78,829/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .८३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांकर ता बायोमे क प दतीने 

हजेर  न द वणेकामी उ पा दत ESSL कंपनीकड ल फेस रड ंग मशीन खरेद कामी 
ऑनलाईन िन वदा .२४/२०१८-१९ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन दर ा  झाले आहेत. ा  
दरप काम ये मे.पोले टार क स ट ंग ा.िल., पुणे यांचे बाब .१ (४० नग) 
सा ह यासाठ  र. .१६,४४,०००/- (अ र  र. .सोळा लाख च वेचाळ स हजार फ ) 
लघु म दर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमे पे ा १.८८% 
ने कमी अस याने सदरचा दर वकृत क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .८४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/1/2019-20 अ वये भाग .३२ 

नवी सांगवी भागात व वध ठकाणी टॉमवॉटर लाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे 

करणेकामी मे.एच.एम.क शन िन.र. .31,16,554/- (अ र  र. .एक ीस लाख 
सोळा हजार पाचशे चोप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .30,77,092/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,77,092/- पे ा 23.50% कमी हणजेच 
र. .23,53,975/- + रॉय ट  चाजस र. .5,512/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .33,950/- = एकुण र. .23,93,437/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/16/2019-20 अ वये भाग .१२ 
सहयोगनगर व वेणीनगर चौक प रसरातील र ते हाँटिम स प तीने डांबर करण 
करणेकामी मे.िस द क  लंबींग आ ण ेनेज िस ह ल कॉ ॅ टर 
िन.र. .44,99,434/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार चारशे चौतीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,45,459/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .43,45,459/- पे ा 23.7% कमी हणजेच र. .33,15,585/- + रॉय ट  चाजस 
र. .90,175/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .63,800/- = एकुण र. .34,69,560/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
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असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .८६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/19/2019-20 अ वये भाग .१२ 
कँनबे चौक प रसरातील ल मीनगर व इतर ठकाणचे र तयांचे खड मु मीकरण व 

डांबर करण करणेकामी मे.अशोक क शन िन.र. .29,99,494/- (अ र  र. . 
एकोणतीस लाख न या नव हजार चारशे चौ-या णव फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,67,144/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,67,144/- पे ा 27.00% 

कमी हणजेच र. .20,93,015/- + रॉय ट  चाजस र. .68,550/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .63,800/- = एकुण र. .22,25,365/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .८७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/23/2019-20 अ वये भाग .१२ 
योतीबानगर व कँनबे चौक व परिसराम ये पे ह ंग लाँक बस वणेकामी मे.अशोक 

क शन िन.र. .34,49,419/- (अ र  र. .चौतीस लाख एकोणप नास हजार 
चारशे एकोणीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .34,35,101/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .34,35,101/- पे ा 26.00% कमी हणजेच 
र. .25,41,975/- + रॉय ट  चाजस र. .1,018/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .13,300/- = एकुण र. .25,56,293/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .८८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/3/2019-20 अ वये भाग .५ 

गवळ नगर व सॅ ड वक कॉलनी इ याद   ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व 

थाप य वषयक  कामे  करणेकामी मे.सोनाली टोन युर  िन.र. .44,99,951/- 

(अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे ए काव न फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,08,621/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,08,621/- पे ा 18.01%  कमी हणजेच र. .36,14,628/- + रॉय ट  चाजस 
र. .49,280/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .42,050/- = एकुण र. .37,05,958/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .८९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/49/2019-20 अ वये भाग .७ 
मधील  पे हंग लॉक व  इतर थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.सोनाली टोन युर  िन.र. .29,99,986/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव 
हजार नऊशे शहाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,75,439/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,75,439/- पे ा 18.90% कमी हणजेच र. .24,13,081/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .15,547/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .9,000/- = एकुण 
र. .24,37,628/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/5/2019-20 अ वये भाग .५ मधील 
इ याद  ठकाणी हॉटिम स प दतीने  डांबर  र यांची दु ती करणेकामी 
मे.िस क  लं बंग & े नेज िस वल कॉ ा टर िन.र. .37,49,950/- (अ र  र. . 
सदतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,77,570/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
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यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,77,570/- पे ा 23.70% कमी 
हणजेच र. .28,05,986/- + रॉय ट  चाजस र. .1,229/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .71,150/- = एकुण र. .28,78,365 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .९१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/26/2019-20 अ वये भाग .१५, 

से. .२३ व २४ मधील डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी 
M/s.BAHIRAT BROTHERS िन.र. .37,49,852/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 

एकोणप नास हजार आठशे बाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .36,84,006/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,006/- पे ा 23.88% कमी हणजेच 
र. .28,04,265/- + रॉय ट  चाजस र. .1,696/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .64,150/- = एकुण र. .28,70,111/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/8/2019-20 अ वये भाग .१० 
मधील कापसे चाळ प रसरातील र यांचे डांबर करणाची कामे करणकेामी 
M/s.Siddhikee plumbing & Drainage Civil Contractor िन.र. .37,49,861/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार आठशे एकस  फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,84,721/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,84,721/- पे ा 26.99% 

कमी हणजेच र. .26,90,215/- + रॉय ट  चाजस र. .989/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .64,150/- = एकुण र. .27,55,354/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
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झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .९३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/28/2019-20 अ वये भाग .१५, 

से. .२५ व २६ मधील डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी 
M/s.BAHIRAT BROTHERS िन.र. .29,99,702/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
न या णव हजार सातशे दोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,34,139/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,34,139/- पे ा 23.88% कमी हणजेच 
र. .22,33,467/- + रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .64,150/- = एकुण र. .22,99,030/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९४)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.१२.०८.२०१९  ते  द.१८.०८.२०१९    अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१०३/२०१९ द.३१/०८/२०१९ 

अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .९५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/30/2019-20 अ वये भाग .१ 
िचखली येथील धमराजनगर प रसरातील र ते जी एस बी व एम पी एम प तीने 
करणेकामी मे.ल मी स लायस िन.र. .29,91,409/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
ए या नव हजार चारशे नऊ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,53,609/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,53,609/- पे ा 30.51% कमी हणजेच 
र. .20,52,463/- + रॉय ट  चाजस र. .28,100/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .9,700/- = एकुण र. .20,90,263/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
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दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/28/2019-20 अ वये भाग .१ 
िचखली येथील बगव ती व इतर प रसरातील र ते जी एस बी व एम पी एम 
प तीने करणेकामी मे.ल मी स लायस िन.र. .29,83,394/- (अ र  र. . एकोणतीस 
लाख याऐंशी हजार तीनशे चौ-या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,44,637/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,44,637/- पे ा 30.51% कमी हणजेच 
र. .20,46,228/- + रॉय ट  चाजस र. .29,056/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .9,700/- = एकुण र. .20,84,984/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .९७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .21/19/2019-20 अ वये भाग .१३ 
येथील धमवीर संभाजी राजे डासंकुल वकसीत करणेकामी मे.िस दाथ 

क शन िन.र. .29,98,994/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ या णव हजार 
नऊशे चौ-या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,70,344/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,70,344/- पे ा 21.16% कमी हणजेच 
र. .23,41,819/- + रॉय ट  चाजस र. .7,950/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .20,700/- = एकुण र. .23,70,469/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९८) मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक ०३/२०१९-२०  नुसार 
लघु म िन वदाधारक मे.टेक नाईन स हसेस यांना पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे संगणक णालींकर ता, कामकाज आदेश दनांका पासुन पुढ ल 
ितन वषाकर ता Application Programming Interface (API) Google Translator API, 
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IP and Domain based perpetual license चा पुरवठा क न काया वत करणेचे 
कामकाज अंदाजप क य दरांपे ा -४.४१% ने कमी दराचे र. .२३,२२,८३७/- 
देणेकामी यांचेसोबत केले या कामाचा करारनामा व कामकाजाचे आदेश . 
मात व/११/का व/१२३/२०१९ द.१९ ऑग ट २०१९ अ वये िनगत कर यात 
कर यात आलेले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 

वषय .९९)  िनगड  से टर .२३ येथील जलशु द करण क ाव न संपूण पंपर  िचंचवड शहराला 
पाणी पुरवठा केला जातो. जलशु द करण क ाचे कामकाज हे अखंडपणे २४ तास 
चालू असून याक रता येक  ८ तासां या ३ िश टम ये कमचार  असणे 
आव यक आहे. स थतीत ट पा .२ व केिमकल हाउस क रता  मनपाकडे 
तां क या कुशल कामगार नस याने जलशु करण क  चाल व याकर ता 
िन वदा मांक ११/१-२०१५-१६ अ वये मे. ी वनय इं जिनय रंग स हसेस 
ा.िल यांचे काम चालू आहे. सदर कामाची मुदत दनांक ०५/०३/२०१९ पयत 

आहे. सदर  कामासाठ   “जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस 

खाजगीकरणाने चाल वण”े या न याने िन वदा काढली असून या बाबतची या चाल ू

आहे. दर यान मे. राजल मी वयंरोजगार सं था मया दत यांनी सदर या 
“जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने चाल वण”े 

या कामा या िन वदे या व  मा. उ च यायालयाम ये यािचका दाखल केली आहे. 

मा.उ च यायालयाने सदर करणी यांचेकड ल आदेश CIV.W.P.NO.C0103506 

of2019 dated.04/03/2019 मधील मु ा .४  म ये  “By way of ad-interim order, we 
permit Respondent Nos.2 & 3 to proceed with the tenders, but no final decision 
shall be taken without leave of this court” असे  नमूद केले आहे. यामुळे 

यायालयाकड ल पुढ ल आदेश होई पयत िन वदा या पूण क न नवीन ठेकेदाराची 
नेमणूक करण ेश य नाह  . स थतीत मा. उ च यायालयाने द.०९/०९/२०१९ रोजीची 
तार ख दलेली आहे. अशा प र थतीम ये चालू कामास उपरो  माणे मा.आयु  सो. 
यांनी नवीन कामाचा आदेश होई पयत मुदत वाढ दली अस याने मे. ी वनय 

इं जिनय रंग स हसेस ा.िल यांचेकडून काम सु  ठेवणेत आलेले आहे. या अनुषंगाने 

वभागाने सदर या चालू कामाचे र. .२,६८,१६,०६२/- चे सुधा रत अंदाजप क तयार केले 

असून यास द.०९/०८/२०१९ रोजी या प . .WS/JCE/TS/29/2019 अ वये तां क 

मा यता ा  झाली आहे. सदर कामास मे. ी वनय इं जिनय रंग स हसेस ा.िल यांना 
द.०६/०६/२०१९ पासून केले या कामासाठ  मनपाने अ ाप  देयक अदा केलेले नाह . 
स थतीत चालू असले या कामास मुदतवाढ देणे आव यक आहे. याक रता तूतास 

०५/१२/२०१९ पयत या कामाचे सुधा रत अंदाजप क तयार क न यास तां क मा यता 
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घेतली आहे. मनपाचे सन २०१८-१९ चे सुधा रत व २०१९-२० चे मूळ अंदाजप क तयार 

करते वेळ  वभागाने चालू कामास आव यक रकमेचीच तरतूद केली आहे व 

“जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने चाल वण”े 

या नवीन कामास सु वात हो या या ीने या कामासाठ  तरतूद करणेत आली आहे. 

परंतु स थतीम ये नवीन कामा या िन वदेबाबत मा.उ च यायालयाम ये करण 

लं बत अस यामुळे “जलशु करण क  से. .२३ येथील ट पा .२ व केिमकल हाउस 

खाजगीकरणाने चाल वण”े या चालू कामाचे देयक अदा करणेसाठ  तरतूद उपल ध नसून 

या क रता “जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने 

चाल वण”े  या नवीन  कामासाठ  उपल ध असलेली तरतूद र. . १,८०,००,०००/- मधून 

चालू कामास र. .६८,००,०००/-  वग करणे आव यक आहे. तर  खालील माणे अ. . १ ते 

२ या कामांसाठ  वाढ/घट क न आव यक या तरतुद चे वग करण करणेस मा. थायी 
सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. 

 

अ. . कामाचे नाव पानांक तरतूद र.  वाढ घट 

एकूण 
सुधा रत 

तरतूद र. . 
शेरा 

१ 

से टर .२३ िनगड  येथील 
जल शु करण क ांतगत ट पा 
.२ व  केमकल हाउस 

खाजगीकरणाने चाल वणे 
(२०१५-१६) 

६९२/ 
१० 

१९,००,००० 
४९,००,००० 

 
० ६८,००,००० काम चालू 

२ 

से टर .२३ िनगड  येथील 
जल शु करण क ांतगत ट पा 
. २,३,४ व केिमकल हाउस 

खाजगीकारणाने चाल वणे 

६९३/
२० 

१,८०,००,००० ० 
४९,००,००० 

 

१,३१,००,००० 

 

िन वदा या 
सु  व 
यायालयीन 
करण 

                   एकूण  १,९९,००,००० ४९,००,००० ४९,००,००० १,९९,००,०००  

 

तर  तूतास द.०५/१२/२०१९ पयत या खचास व कमान वेतन काय़दा १९४८ 
नुसार कामगारांची वेळोवेळ  होणार  वेतनामधील दरवाढ गृह त ध न येणा-या 
एकूण र. .६८,००,०००/- या खचास व  सदरचा खच नवीन कामासाठ  उपल ध 
असले या तरतूद तून वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .१००) िनगड  से टर .२३ येथील जलशु द करण क ाव न संपूण पंपर  िचंचवड शहराला 
पाणी पुरवठा केला जातो. जलशु द करण क ाचे कामकाज हे अ याहतपणे 
( वनाखडं) २४ तास चालू असून याक रता येक  ८ तासां या ३ िश टम ये 
कमचार  असणे आव यक आहे. स थतीत ट पा . ३ व ४ क रता मनपाकड ल 
तां क या कुशल कामगार नस याने जलशु करण क  चालव यासाठ  
अधकुशल/अकुशल कामगार खाजगी ठेकेदारांमाफत पुर वले जातात. 
स थतीम ये वषयां कत कामासाठ  “जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व 

केिमकल हाउस खाजगीकरणाने चाल वण”े या न याने िस  केले या कामाची िन वदा  
या सु  असून सदर िन वदे बाबत एका िन वदा धारकाने मा. उ च यायालयात 

यािचका दाखल केलेली आहे व यामुळे “जलशु करण क  येथील ट पा .३ व ४ 

खाजगीकरणाने चाल वण”े या चालू  कामास नवीन कामाचा आदेश होई पयत मुदत वाढ 

देणे या तावास द.०२/०४/२०१९ रोजी मा.आयु  सो. यांनी मा यता दली आहे. सबब 

“जलशु करण क  येथील ट पा .३ व ४  खाजगीकरणाने चाल वण”े हे काम चाल ू

ठेकेदाराकडून सु  ठेवणेत आले असून या चालू कामाक रता तूतास द.०५/१२/२०१९ 

पयतची मुदत वाढ गृह त ध न सुधा रत अंदाजप क तयार करणेत आले आहे.  मनपाचे 

सन २०१८-१९ चे सुधा रत व २०१९-२० चे मूळ अंदाजप क तयार करते वेळ  वभागाने 

चालू कामास आव यक रकमेचीच तरतूद केली आहे व “जलशु करण क  येथील ट पा 
.२,३,४ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने चाल वण”े या नवीन कामास सु वात 

हो या या ीनेया कामासाठ  तरतूद करणेत आली आहे. परंत ुस थतीम ये नवीन 

कामा या िन वदेबाबत मा. उ च यायालयाम ये करण लं बत असले या 
अडचणीमुळे “जलशु करण क  से. .२३ येथील ट पा .३ व ४ खाजगीकरणाने 

चाल वण”े या चालू कामासाठ  ठेकेदारास केले या कामाचे व पुढ ल होणा या कामाचे 

देयक अदा करणेसाठ  तरतूद उपल ध नसून या क रता “जलशु करण क  येथील ट पा 
.२,३,४ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने चाल वणे” या नवीन  कामासाठ  उपल ध 

असलेली तरतूद चालू कामास वग करणे अव यक आहे. तर  खालील माणे अ. . १ ते २ 

या कामांसाठ  वाढ/घट क न आव यक या तरतुद चे वग करण करणेस मा. थायी 
सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. 
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अ.  कामाचे नाव पानांक तरतूद र.  वाढ घट 

एकूण 
सुधा रत 
तरतूद र. . 

शेरा 

१ 

से टर .२३ िनगड  येथील 
जल शु करण क ांतगत ट पा 
.३ व ४ खाजगीकरणाने 

चाल वणे (२०१५-१६) 

६९२/
९ 

१५००००० 

 

४१००००० 

 

० ५६००००० काम चालू 

२ 

से टर .२३ िनगड  येथील 
जल शु करण क ांतगत ट पा 
. २,३,४ व केिमकल हाउस 

खाजगीकारणाने चाल वणे 

६९३/
२० 

१८०००००० ० 

 

४१०००००

 

 

१३९००००० 

 

िन वदा या 
सु  व 
यायालयीन 
करण 

                   एकूण  १९५००००० ४१००००० ४१०००००१९५०००००  

            

तर  तूतास द.३१/१२/२०१९ पयत या मुदतवाढ या कालावधीसाठ  व तसेच 

मा.आयु  सो. यांचे कड ल आदेश .काक/३/का व/१५४/२०१८, द.२८/०६/२०१८ 

अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागामाफत िनयु  केले या 
कं ाट  कामगारांना महारा  शासना या उ ोग, उजा व कामगार वभाग, मं ालय , 

मुंबई यांचे कड ल दनांक २४ फे ुवार  २०१५ या अिधसूचनेनुसार दर महा कमान 
वेतन अदा करणे बाबत कमान वेतन काय़दा १९४८ नुसार कामगारांची वेळोवेळ  
होणार  वेतनामधील दरवाढ गृह त ध न येणा-या सुमारे र. .५६,००,०००/- 
(सुधा रत एकूण र. .२,१७,६२,१५८/-  र. .१,६१,७५,१९३/- = र. .५५,८६,९६५/-) 
चे वाढ व खचास उपरो  तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .१०१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23-02-2019-20 अ वये भाग .२१ 
पंपर  येथील साई चौक  व इतर प रसरातील ॉम वॉटर गटसची कामे करणेकामी 
मे.साई भा क शन िन.र. .31,28,685/- (अ र  र. .एकतीस लाख अ ठावीस 
हजार सहाशे पंचेऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .30,87,307/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,87,307/- पे ा 26% कमी हणजेच र. .22,84,607/- + 
रॉय ट  चाजस र. .9,328/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .32,050/- = एकुण 
र. .23,25,985/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23-27-2019-20 अ वये भाग .२४ 
म ये गणेशनगर, आनंद पाक व भागातील इतर प रसरात नवीन पावसाळ  गटस 
टाकणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .33,25,469/- (अ र  र. .तेहतीस लाख 
पंचेवीस हजार चारशे एकोणस र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .32,71,280/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,71,280/- पे ा 28% कमी हणजेच 
र. .23,55,322/- + रॉय ट  चाजस र. . 8,339/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .45,850/- = एकुण र. .24,09,511/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23-03-2019-20 अ वये भाग .२१ 
पंपर  गावठाण व इतर प रसरातील ॉम वॉटस गटसची दु ती करणेकामी 
मे.साई भा क शन िन.र. .31,27,558/- (अ र  र. .एकतीस लाख स ावीस 
हजार पाचशे अ ठाव ण फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .30,86,180/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,86,180/- पे ा 27% कमी हणजेच र. .22,52,911/- + 
रॉय ट  चाजस र. .9,328/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .32,050/- = एकुण 
र. .22,94,289/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१०४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23-04-2019-20 अ वये भाग .२१ 
पपर  येथील पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेक रता टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी 
मे.साई भा क शन िन.र. .31,28,579/- (अ र  र. .एकतीस लाख अ ठावीस 
हजार पाचशे एकोणऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .30,87,200/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,87,200/- पे ा 28% कमी हणजेच र. .22,22,784/- + 
रॉय ट  चाजस र. .9,328/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .32,050/- = एकुण 
र. .22,64,162/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/51/2019-20 अ वये भाग .८ 

येथील एम आय ड  सी मधील आव यक ठकाणचे र ते  हॉटिम स प तीने  

डांबर करण करणेकामी मे.िस द क  लं बग अँड ेनेज कॉ ॅ टर 
िन.र. .26,23,989/- (अ र  र. .स वीस लाख तेवीस हजार नऊशे एकोणन वद 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .25,33,888/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .25,33,888/- पे ा 23.70% कमी हणजेच र. .19,33,357/- + रॉय ट  चाजस 
र. .21,201/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .20,23,458/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१०६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/55/2019-20 अ वये भाग .८ 

से टर नं.१,२,३, मधील व इ याद  ठकाणचे र ते हॉटिम स प तीने  डांबर करण 
करणेकामी मे.िस द क  लं बग अँड ेनेज कॉ ॅ टर िन.र. .34,95,448/- (अ र  
र. .चौतीस लाख पं या नव हजार चारशे अ ठेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .34,05,347/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
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आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .34,05,347/- पे ा 21.90% 

कमी हणजेच र. .26,59,576/- + रॉय ट  चाजस र. .21,201/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .27,49,677/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१०७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/49/2019-20 अ वये भाग .८ 

म ये ठक ठकाण या र यांची हॉटिम स प तीने करकोळ दु ती कामे 

करणेकामी (सन २०१९-२०) मे.िस द क  लं बग अँड ेनेज कॉ ॅ टर 
िन.र. .26,28,512/- (अ र  र. .स वीस लाख अ ठावीस हजार पाचशे बारा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .24,96,009/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .24,96,009/- पे ा 23.70% कमी हणजेच र. .19,04,455/- + रॉय ट  चाजस 
र. .63,603/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,900/- = एकुण र. .20,36,958/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .101/01/2018-19 अ वये भाग .१५ 
म ये आकुड  येथील ना यगृहाची उवर त कामे करणकेामी (अंतगत सजवाट व 
बाहेर ल सुशोिभकरणाची कामे करणे) मे.एम.आर.गंगाणी अँ ड दस  

िन.र. .23,59,49,582/- (अ र  र. .तेवीस कोट  एकोणसाठ लाख एकोणप नास 
हजार पाचशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .23,55,45,540/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .23,55,45,540/- पे ा 2.99% कमी हणजेच 
र. .22,85,02,728/- + रॉय ट  चाजस र. .2,16,577/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .1,87,464/- = एकुण र. .22,89,06,769/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
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िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

                                                                                       
(उ हास बबनराव जगताप) 

   नगरसिचव 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१०९४/२०१९ 

दनांक – ३१/०८/२०१९ 
 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ    

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .अ ेका/लेखा/का व/१३२/२०१९ द.२८/०८/२०१९ वषय .७५ चे लगत) 

 


